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Citološka preiskava urina in izpirka sečnega mehurja 
pri ugotavljanju urotelijskega karcinoma: standardni 
test in nove možnosti
Strojan Fležar M

Izhodišča. Svetlobnomikroskopska ocena celične morfologije na preparatih, pripravljenih iz odluščenih celic v vzor-
cih urina in izpirka sečnega mehurja, omogoča osnovno in prvo diagnostiko malignomov sečnega mehurja pa tudi 
ostalih delov urinarnega trakta. S citopatološko preiskavo odkrivamo tudi ponovitve bolezni ob kontrolnih pregledih 
pri bolnikih, ki so že bili zdravljeni zaradi karcinoma sečnega mehurja ali nov primarni tumor. 
Zaključki. Značilni celični in jedrni znaki malignosti omogočajo zanesljivo citopatološko diagnostiko invazijskega 
urotelijskega karcinoma in in situ karcinoma ter večine papilarnih urotelijskih karcinomov visokega gradusa. Metoda 
ima nizko občutljivost in je nezanesljiva za diagnostiko papilarnih urotelijskih neoplazem nizkega gradusa, ker so celični 
in jedrni znaki malignosti pri teh neoplazmah slabo izraženi. Da bi izboljšali diagnostiko karcinoma sečnega mehurja 
iz urina, so razvili različne nove označevalce. Med najnovejšimi je test UroVysion™, to je metoda fluorescenčne in situ 
hibridizacije, s katero ugotavljamo specifične citogenetske spremembe, značilne za urotelijske karcinome.
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Radiološki znaki osteonekroze čeljustnic povzročene 
z bisfosfonati
Šurlan Popovič K, Kočar M

Izhodišča. Bisfosfonati so zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje osteolitičnih metastaz, plazmocitoma, z mali-
gnimi obolenji povzročene hiperkalcemije, osteoporoze in Pagetove bolezni. Uporaba bisfosfonatov lahko povzroči 
osteonekrozo čeljustnic. Namen naše študije je predstaviti radiološke znake osteonekroze čeljustnic povzročene z 
bisfosfonati. 
Bolniki in metode. Pri enajstih bolnikih z bolečnino v čeljusti slabšim celjenjem na mestu ekstrakcije zoba, gnojnim 
iztokom in otekanjem v področju mehkih tkiv smo opravili CT in MRI preiskavo obeh čeljustnic s kontrastnim sredstvom. 
Povprečni čas zdravljenja z bisfosfonati je bil 28 mesecev. Vsi bolniki so bili zdravljeni kirurško z odvzemom histološkega 
vzorca, v katerem je bila dokazana osteonekroza. 
Rezultati. CT preiskava je pokazala osteolitične in osteosklerotične spremembe z erozijami kortikalne plasti čeljustnic 
pri vseh bolnikih, vključenih v našo študijo. Na MRI preiskavi s kontrastnim sredstvom smo osteonekrozo videli kot neostro 
omejeno spremembo z zmanjšanim signalom tako na T1 kot T2 obteženi sekvenci. Pri vseh bolnikih smo na MRI prei-
skavi opazovali oteklino mehkih tkiv s patološkim obarvanjem po kontrastnem sredstvu v področju bukcinatornega in 
mastikatornega prostora ter vnetno spremenjene bezgavke submandibularne in jugularne digastrične verige
Zaključki. Pri osteonekrozi čeljustnic povzročeni z bisfosfonati smo s slikovno preiskovalnimi metodami prikazali različ-
ne radiološke znake, s katerimi bolezen lahko prepoznamo, zamejimo in jo spremljamo. Noben od radioloških znakov 
pa ni značilen samo za to vrsto osteonekroze.
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Ocenjevanje perianalnih fistul z magnetno 
resonanco
Sofić A, Beslić Š, Šehović N, Ćaluk J, Sofić D

Izhodišča. Kot fistulo opredeljujemo patološko povezavo med dvema epitelialnima površinama. Parksova klasifika-
cija ima veliko praktično vrednost in fistule deli na intersfinkterične, transsfinkterične, suprasfinkterične in ekstrasfinkte-
rične. Etiologija perianalnih fistul je največkrat povezana z vnetjem analnih žlez pri Crohnovi bolezni, tuberkulozi, me-
deničnih okužbah ter z medeničnimi malignimi tumorji in radioterapijo. Fistule lahko slikovno prikažemo z rentgensko 
fistulografijo, fistulografijo z računalniško tomografijo (CT) ali pa z magnetno resonanco (MR) medeničnih organov. 
Bolniki in metode. V prospektivno raziskavo smo vključili 24 bolnikov, ki so imeli perirektalno fistulo. Pri vseh smo 
naredili rentgensko fistulografijo, fistulografijo s CT preiskavo in preiskavo medeničnih organov z MR. Statistično smo 
analizirali natančnost vsake preiskave glede na spol bonikov in etiologijo fistul. 
Rezultati. Ugotovili smo 29,16% transsfinkteričnih fistul, 25% intersfinkteričnih, 25% rekto-vaginalnih, 12,5% ekstrasfink-
teričnih in 8,33% suprasfinkteričnih. Absces smo prikazali pri 16,6% bolnikov. Najpogostejši vzrok perianalnih fistul je bila 
Crohnova bolezen (37,5%), kjer je bila natančnost opredelitve fistul z MR 100%, s CT 11% in s rentgensko preiskavo 0%. 
Ulcerozni kolitis je bil drugi najpogostejši vzrok za nastanek fistul (20,9%), kjer je bila natančnost opredelitve fistul z MR 
100%, s CT 80% in s rentgensko preiskavo 0%. Ostale vzroke nastanka fistul smo našli pri 41,6% bolnikov.
Zaključki. MR je zanesljiva diagnostična metoda za opredelitev perirektalnih fistul in nam lahko znatno pomaga v 
predoperativni pripravi za uspešen kirurški poseg. Na ta način lahko zmanjšamo število ponovitev bolezni. Prednost je 
tudi, da lahko brez uporabe kontrastnega sredstva natančno prikažemo fistulo in absces.
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Mamografsko okultni duktalni rak in situ (DCIS), 
visokega gradusa kot drugi primarni rak dojke, 
odkrit z magnetno resonanco – prikaz primera
Zebič-Šinkovec M, Kadivec M, Podobnik G, Škof E, Snoj M

Izhodišča. Najpogostejši drugi primarni rak dojke pri bolnicah, ki so že imele rak dojke, je rak kontralateralne dojke. Ko 
ga odkrijemo, je največkrat že invazivne oblike. Skoraj vsi invazivni raki dojke se razvijejo iz in situ karcinoma. Senzitivnost 
magnetne resonance za DCIS je precej višja od mamografije.
Prikaz primera. Bolnica je bila pred 10 leti že operirana zaradi raka dojke. Naredili so ohranitveno operacijo, histo-
loško pa je bil ugotovljen medularni karcinom dojke. Po 10 letih smo v drugi dojki odkrili DCIS visokega nuklearnega 
gradusa. DCIS je bil mamografsko neviden (okulten), odkrit z magnetno resonanco in potrjen z biopsijo pod kontrolo 
magnetne resonance.
Zaključki. Preiskava dojk z magnetno resonanco bi lahko postala sestavni del preiskav v sledenju bolnic z diagnozo 
rak dojke.



Slovenian abstracts

Radiol Oncol 2010; 44(4): I-VI.

III

Radiol Oncol 2010; 44(4): 232-238.

doi:10.2478/v10019-010-0044-6

Učinek kakovosti odgovora na zdravljenje in zgodnje 
uvedbe rituksimaba na celokupno preživetje in 
preživetje brez ponovitve bolezni pri bolnikih z 
B-celičnim limfomom
Horvat M, Jezeršek Novaković B

Izhodišča. Uvedba rituksimaba v zdravljenje bolnikov z ne-Hodgkinovimi limfomi je prispevala k boljšim rezultatom 
zdravljenja – izboljšal se je odgovor na zdravljenje, podaljšalo trajanje remisij in celokupno preživetje bolnikov z 
B-celičnimi limfomi. Le malo raziskav pa je poskušalo razjasniti, ali boljši odgovor na zdravljenje (t.j. popolni odgovor) in 
zgodnja uvedba rituksimaba v zdravljenje prispevata tudi k daljšemu preživetju bolnikov. Namen naše retrospektivne 
raziskave je bil ugotoviti morebitno povezavo tako med kakovostjo odgovora na zdravljenje kot linijo zdravljenja z 
rituksimabom ter celokupnim preživetjem in preživetjem brez ponovitve bolezni .
Bolniki in metode. V raziskavi smo preučevali rezultate zdravljenja bolnikov z različnimi histološkimi tipi B-celičnih 
limfomov, ki so bili v obdobju od 2003 do 2007 zdravljeni na Onkološkem inštitutu Ljubljana s kombinacijo rituksimaba 
in kemoterapije. V raziskavo smo vključili le bolnike, ki so imeli pred uvedbo zdravljenja opravljeno določitev jakosti ek-
spresije CD20 s kvantitativno pretočnocitometrično metodo. Celokupno preživetje in preživetje brez ponovitve bolezni 
smo določili po Kaplan-Meierjevi metodi.
Rezultati. V raziskavo smo vključili 114 bolnikov. Bolniki, ki so po zdravljenju z rituksimabom dosegli popolni odgovor, 
so imeli statistično značilno daljše celokupno preživetje kot tisti, ki so dosegli le delni odgovor na zdravljenje (razmerje 
tveganj [HR] 0,34; 95% interval zaupanja [CI] 0,05 do 0,91; P = 0,0375) ali tisti, pri katerih se je bolezen stabilizirala (HR 
0,11; 95% CI 0,0002 do 0,033; P < 0,0001) ali napredovala (HR 0,09; 95% CI 0,003 do 0,03; P < 0,0001). Bolniki, ki so dosegli 
popolni odgovor (CR; n = 70; 61,4%), so imeli tudi statistično značilno daljše preživetje brez ponovitve bolezni (razmerje 
tveganj [HR], 0,26; 95% CI, 0,021 do 0,538, P = 0,0068) kot tisti, ki so dosegli le delni odgovor (PR; n = 17; 14,9%). Bolniki, 
ki so prejeli rituksimab v sklopu prvega reda zdravljenja (n = 50; 43,9%), so imeli statistično značilno daljše celokupno 
preživetje kot tisti, ki so bili zdravljeni z rituksimabom ob prvi (HR 0,27; 95% CI 0,106 do 0,645; P = 0,0036) ali drugi po-
novitvi bolezni (HR 0,22; 95% CI 0,078 do 0,5; P = 0,0006). Tudi preživetje brez ponovitve bolezni je bilo pri bolnikih, ki so 
bili z rituksimabom zdravljeni v prvem redu (n = 46; 52,9%), statistično značilno daljše (HR 0,32; 95% CI 0,088 do 0,9; P = 
0,0325) kot pri bolnikih, ki so rituksimab prejeli v sklopu zdravljenja prve ponovitve bolezni (n = 25; 28,7%). 
Zaključki. Naši rezultati kažejo, da boljši odgovor na zdravljenje verjetno prispeva k boljšemu celokupnemu preži-
vetju in preživetju brez ponovitve bolezni pri bolnikih z B-celičnimi limfomi. Tudi zgodnja uvedba rituksimaba v zdra-
vljenje (t.j. prvolinijsko zdravljenje) verjetno izboljša celokupno preživetje. Ko se torej odločamo o zdravljenju bolnikov 
z B-celičnimi limfomi, je smiselna uvedba rituksimaba v prvem redu zdravljenja v kombinaciji, pri kateri pričakujemo 
največji delež popolnih odgovorov na zdravljenje.
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Drugi primarni rak pri bolnikih z želodčnim rakom
Büyükaşik O, Hasdemir AO. Gülnerman Y,  Çöl C, Ikiz Ö 

Izhodišča. Pri bolnikih z želodčnim rakom je večja nevarnost, da zbolijo za drugim rakom kot pri ljudeh v splošni po-
pulaciji. Namen raziskave je bil proučiti kliničnopatološke značilnosti teh drugih primarnih rakov.
Bolniki in metode. V retrospektivni klinični raziskavi smo analizirali bolnike, ki smo jih zdravili od leta 1995 do 2005 
zaradi primarnega želodčnega raka. Upoštevali smo merila Warrena in Gatesa za druge (sekundarne) primarne rake. 
Rezultati. 9 od 112 bolnikov z želodčnim rakom je imelo drugi primarni rak. 7 je bilo moških in 2 ženski; 6 jih je imelo 
sinhroni in 3 metahroni drug primarni rak. Bolniki so bili stari od 53 do 78 let, srednja starost je bila 61 ± 8,3 let. Najbolj 
pogosto smo ugotovili rak debelega črevesa in danke (33%), rak zgornjih dihalnih poti (22%) in rak sečil (22%).
Zaključki. V raziskavi smo ugotovili, da je incidenca drugega primarnega pri bolnikih z želodčnim rakom 8%. 
Priporočamo skrbne pre- in postoperativne preiskave za odkrivanje drugega primarnega raka in preiskave za opredeli-
tev razširjenosti želodčnega raka. Ker je pri bolnikih z rakom želodca rak debelega črevesa in danke najbolj pogost dru-
gi primarni rak, svetujemo ob sledenju bolnika usmerjene preiskave, kot sta n.pr. abdominopelvični CT in kolonoskopija.
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Limfedem po zdravljenju raka v Sloveniji: pogosto 
spregledana posledica?
Planinšek Ručigaj T, Kecelj Leskovec N, Tlaker Žunter V

Izhodišča. Sekundarni limfedem je pogosta, velikokrat boleča posledica zdravljenja raka, ki zmanjšuje kakovost bol-
nikovega življenja, ovira gibanje in predstavlja tveganje za razvoj zapletov, kot so okužbe in maligne bolezni. Pri zdra-
vljenju limfedema je bistvenega pomena čim prejšnje ukrepanje, še preden pride do nepopravljivih sprememb v tkivu.
Bolniki in metode. Opravili smo retrospektivno raziskavo bolnikov z limfedemom, ki smo jih od januarja 2002 do 
junija 2010 zdravili na Dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Zbrali smo demografske 
podatke bolnikov ter podatke o vrsti raka, vrsti in stadiju limfedema ter času do prve terapije limfedema. S pomočjo 
osnovnih statističnih metod smo primerjali število obravnavanih bolnikov z limfedemom po zdravljenju melanoma, ra-
ka dojke in raka maternice/materničnega vratu, in število pričakovanih slovenskih bolnikov z limfedemom, izračunano 
na osnovi objavljenih poročil o incidenci.
Rezultati. V obdobju 8,5 let smo obravnavali 543 bolnikov (432 žensk, 112 moških) z limfedemom. Rezultati kažejo, da 
verjetno številnih slovenskih bolnikov s sekundarnim limfedemom po zdravljenju raka ne prepoznamo in jih ne zdravimo 
ali pa premalo zdravimo. Pri večini naših bolnikov smo začeli zdraviti limfedem pozno, povprečno šele po 3,6 letih po 
začetku limfedema.
Zaključki. Da bi preprečili zapoznelo diagnozo in obravnavo limfedema po zdravljenju raka ter posledične zaplete, 
mora zdravnik v času spremljanja onkološkega bolnika aktivno iskati znake in simptome limfedema. Bolnike s težavami 
mora takoj zdraviti ali napotiti na zdravljenje.
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Ocena kliničnih intervencij farmacevtov pri pripravi 
protitumorskih zdravil
Knez L, Laaksonen R, Duggan C

Izhodišča. Protitumorska zdravila uvrščamo med učinkovine z velikim tveganjem. Napake v njihovem predpisovanju, 
pripravi in aplikaciji imajo lahko resne posledice za bolnikovo zdravje, vključno z možnim smrtnim izidom. Kljub temu da 
je multidisciplinarno delo in sodelovanje farmacevtov v onkološki dejavnosti že uveljavljeno kot eden izmed načinov 
za zmanjševanje zgoraj omenjenega tveganja, je doprinos kliničnih farmacevtov slabo raziskan. Namen prispevka je 
analizirati klinične intervencije farmacevtov pri pripravi protitumorskih zdravil ter oceniti njihov prispevek k izboljšanju 
zdravljenja onkoloških bolnikov.
Metode. Klinične intervencije farmacevtov smo beležili v enoti za pripravo protitumorskih zdravil v terciarnem onkolo-
škem centru v Londonu. Farmacevte smo opazovali med dvema procesoma: med pregledom ustreznosti predpisane 
terapije ter pri izdaji pripravljenega zdravila. Klinični pomen zabeleženih intervencij smo določili na osnovi soglasja, ki 
smo ga dosegli po strokovni farmacevtski razpravi.
Rezultati. Farmacevte smo opazovali pri 130 pregledih naročil ali izdaji zdravil. Zabeležili smo 21 intervencij. Problemi, 
ki so bili povezani z vsebinama »zdravilo in terapija« (38%) in »odmerek, režim odmerjanja in trajanje« (19%), ter pro-
blemi »administrativne narave« (22%) so najbolj pogosto zahtevali farmacevtovo intervencijo in kažejo na področja, 
kjer so potrebne izboljšave. Predlagane intervencije so upoštevali v 86%. Ocenili smo, da je bilo 48% intervencij zelo 
pomembnih za bolnikovo zdravljenje. 
Zaključki. S svojimi intervencijami klinični farmacevti pripomorejo k boljši obravnavi onkoloških bolnikov. Za zagota-
vljanje visoke kakovosti onkološke dejavnosti morajo biti v zdravljenje s protitumorskimi zdravili vključene tudi farma-
cevtove klinične storitve. 
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Ishemija prstov v povezavi z zdravljenjem z 
gemcitabinom: dva primera in pregled literature
Grasic Kuhar C, Mesti T, Zakotnik B

Izhodišča. Gemcitabin je učinkovit citostatik, ki ga uporabljamo za zdravljenje številnih solidnih tumorjev pa tudi 
sarkomov in limfomov. Ob množični uporabi gemcitabina je vedno več tudi poročil o žilnih in trombotičnih zapletih.
Prikaz primerov. Prestavljamo dva primera ishemije prstov, ki sta najverjetneje povezana z gemcitabinom. 
Prvi bolnik je bil star 65 let in smo ga zdravili z gemcitabinom zaradi napredovalega karcinoma pankreasa. Po šti-
rih tedenskih aplikacijah gemcitabina (skupno 4000 mg/m2) so se mu na prstih rok pojavile spremembe podobne 
Raynaudovemu fenomenu. Po ukinitvi gemcitabina in infuziji iloprost trometamola so spremembe izzvenele brez 
posledic na vseh prstih razen enem. 
Drugi bolnik je bil star 77 let in je bil bivši kadilec. Zaradi napredovalega karcinoma sečnega mehurja smo se odločili 
za prvo zdravljenje s kombinirano kemoterapijo gemcitabina in cisplatina. Po 4 krogih kemoterapije (skupni odmerek 
gemcitabina 4000 mg/m2) je bolnik utrpel ishemijo in nekrozo dveh prstov na desni nogi. Arteriografija je pokazala 
preeksistentno periferno arterijsko okluzivno bolezen obeh nog z zelo dobro periferno kolateralno cirkulacijo, a odsotno 
mikrocirkulacijo na prizadetih dveh prstih. Zdravljenje s kemoterapijo smo prekinili. Nato smo bolnika zdravili z infuzijo 
iloprost trometamola in perkutano transluminalno angioplastiko z dilatacijo desne superficialne femoralne arterije. 
Spremembe na prstih so povsem izginile. Huda trombocitoza (število trombocitov 1211 x 109/L) je lahko dodatno pri-
spevala k ishemičnim spremembam na prstih. 
Zaključki. Ishemični dogodki prstov, ki so povezani s kemoterapijo z gemcitabinom, so pogostejši pri bolnikih z raki, 
ki jih povezujemo s kajenjem. Pogostejši so, kadar uporabljamo kombinacijo gemcitabina s platino. Pri bolnikih z razvi-
jajočim se Raynaudovim fenomenom in preeksistentno periferno arterijsko okluzivno boleznijo moramo biti pri uporabi 
gemcitabina pozorni na razvoj ishemije prstov.
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Ureteralni zasevek kot prvi in edini znak razširitve 
želodčnega raka
Bišof V, Juretić A, Pasini J, Ćorić M, Grgić M, Gamulin M, Rakušić Z, Krajina Z, Bašić-
Koretić M, Mišir A

Izhodišča. Posamični ureteralni zasevek, ki ga povzroči želodčni rak, je izredno redek. 
Prikaz primera. Predstavljamo 50-letnega bolnika, ki so mu pred 4 leti subtotalno odstranili želodec zaradi želodč-
nega raka, nato pa se je pojavil posamični ureteralni zasevek. Bolnik je bil brez simptomov, dodatne preiskave pa smo 
naredili, ker je imel ob rutinskem pregledu povišan kreatinin. Naredili smo delno resekcijo distalnega desnega ureterja 
in resekcijo ureterovesikalnega stika ter vstavili opornico v obliki črke J. Histopatološki pregled je potrdil adenokarci-
nom, ki se je ujemal s histopatološko sliko narejeno ob operaciji želodca. To je bil prvi in edini zasevek želodčnega raka.
Zaključki. Čeprav redko je lahko ureteralni zasevek prvi in edini znak razširitve želodčnega raka. Pojavi se lahko po 
daljšem času po prvem zdravljenju.
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